
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 00  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

V Praze dne 10. 3. 2009 
Č.j.: 15898/ENV/09 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
Identifikační údaje: 

Název:   Recyklační linka na PET - SVITAP J.H.J. spol. s r.o. 
Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je instalace recyklační linky na zpracování 

PET materiálu s maximální výrobní kapacitou  3 140 t/rok, 
přičemž PET vloček jako vstupní suroviny bude využito 2 512 – 
3 000 t/rok. Při optimálním provozu se předpokládá spotřeba 
472 kg/h PET vloček a výroba 450 kg/h PET pásků. 

Charakter záměru: Záměrem je instalace recyklační linky na PET materiály, která 
zpracuje dodané rozdrcené PET lahve na vázací pásky, a to do 
stávající haly v areálu firmy SVITAP J.H.J. spol. s r.o. v ulici 
Boženy Němcové 10 ve Svitavách. Do výrobního objektu bude 
rovněž umístěno laboratorní zařízení (viskozimetr) a pec pro 
stanovení vstupních parametrů upraveného odpadu (PET vloček). 
Součástí projektu není vybudování nových skladových prostor. 
Ve zmiňované výrobní budově je v současné době provozována 
recyklační (regranulační) linka na zpracování termoplastických 
odpadů ve formě dloužených a nedloužených fólií, pásků, zbytků 
tkanin a netkaných textilií, bloků taveniny, příp. i jiných tvarů 
z materiálů LDPE, HDPE, polypropylénu a polystyrénu – tato 
linka bude přemístěna, nebude se v hale a pravděpodobně ani 
v areálu již nacházet. 

Umístění: kraj:  Pardubický 
  obec:  Svitavy 
  k. ú.:  Svitavy - předměstí 

Zahájení:  první polovina roku 2009 

Ukončení:  druhá polovina roku 2009 

Oznamovatel: SVITAP J.H.J. spol. s r.o. 
 Kijevská 8 
 568 02 Svitavy  

Záměr „Recyklační linka na PET - SVITAP J.H.J. spol. s r.o.“ naplňuje dikci bodu 
7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků 
na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok), kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému 
zákonu. Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 
zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle 
citovaného zákona. 



Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze 
č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Recyklační linka na PET - SVITAP J.H.J. spol. s r.o.“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:  
Opatření pro fázi přípravy záměru 

1. V dalším stupni řízení specifikovat, zda přijímané použité, vyprané a rozdrcené PET lahve 
ve formě vloček, budou do zařízení přijímány v režimu zákona o odpadech, jako upravené 
odpady, nebo zda se na vstupu bude jednat o výrobek z odpadů. V tom případě je nutné 
uvést, jakým způsobem byla pro upravený odpad certifikace nebo shoda provedena.   

2. Pro další stupně řízení je nutné upřesnit možné emise z technologické linky a ověřit, zda 
prostorové větrání nebude zdrojem znečišťování ovzduší. 

Opatření pro fázi výstavby záměru 

3. V průběhu výstavby záměru je třeba pravidelně kontrolovat technický stav všech 
mechanizmů a předcházet tak možným únikům ropných látek. 

4. Realizace záměru (příprava plochy pro umístění, transport nového zařízení, instalace 
a připojení) bude provedena tak, aby obtěžování okolí bylo minimální. 

Opatření pro fázi provozu záměru

5. Ke kolaudaci stavby bude předložen doklad ve formě akreditovaného nebo autorizovaného 
měření hluku z provozu celého areálu firmy SVITAP J.H.J. spol. s r.o. na ulici Boženy 
Němcové 10 o prokazatelném dodržení hygienického limitu hluku v noční době dle 
ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v chráněném 
venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby v ulici Boženy Němcové. 

Odůvodnění: 
Ke zveřejněnému oznámení záměru se v zákonném termínu vyjádřily následující 

dotčené správní úřady: 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
- Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno 
- MŽP, odbor odpadů 
- MŽP, odbor ochrany ovzduší 
- MŽP, odbor ochrany vod 

Požadavky a připomínky uplatněné v těchto doručených vyjádřeních byly zapracovány 
do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
– nemá připomínky  
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Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí 
– nemá připomínky 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
- souhlasí s ukončením procesu posuzování vlivů na životní prostředí vydáním závěru 
zjišťovacího řízení s tím, že do jeho podmínek požaduje zahrnout nutnost změření skutečné 
hladiny hlukové expozice nejbližší obytné zástavby v ulici Boženy Němcové po zprovoznění 
linky.  

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové 
oddělení ochrany ovzduší 
- v rámci stavebního řízení požaduje upřesnit možné emise z technologické linky a ověřit, zda 
prostorové větrání nebude zdrojem znečišťování ovzduší. 

oddělení odpadového hospodářství 
- v navazujících správních řízeních požaduje specifikovat, zda přijímané použité, vyprané 
a rozdrcené PET lahve ve formě vloček budou do zařízení přijímány v režimu zákona 
o odpadech jako upravené odpady, nebo zda se na vstupu bude jednat o výrobek z odpadů. 
V takovém případě je nutné uvést, jakým způsobem byla pro upravený odpad certifikace nebo 
shoda provedena. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno 

oddělení ochrany vod 
– nemá připomínky 

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů 
– nemá připomínky 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 
- nemá připomínky 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
- upozorňuje na platnou legislativu 

Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven 
nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru 
nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy 
záměru účinně a beze zbytku řešit a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily 
případné realizaci záměru. Část připomínek má pak charakter upozornění na zákonné 
povinnosti. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou uvedeny 
ve formě podmínek v závěru zjišťovacího řízení.  

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku 
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad 
k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.  

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 
Ing. Jaroslava  HONOVÁ 

ředitelka odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí 
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Přílohy k č.j.: 15898/ENV/09 
- Krajský úřad Pardubického kraje (13. 02. 2009) 
- Městský úřad Svitavy (06. 02. 2009) 
- KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (04. 02. 2009), 
- ČIŽP, OI Hradec Králové (09. 02. 2009), 
- ČIŽP, OI Brno (17. 02. 2009) 
- MŽP – odbor odpadů (02. 02. 2009) 
- MŽP – odbor ochrany ovzduší (10. 02. 2009) 
- MŽP – odbor ochrany vod (12. 02. 2009), 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
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